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Hadits Ahkam No. 1
Sucinya Air Laut

ال رس ُ ي
اَّلل صلهى ه ي
َ َاَّللُ َعنْهُ ق
 َع ْن أيَِب ُهَريْ َرةَ َر يض َي ه.1
ُور َما ُؤه
ُ اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم يِف الْبَ ْح ير ُه َو الطَّ ُه
َ ول ه
ُ َ َ َ ق: ال
ي
ك
ُ َخَر َجهُ ْاْل َْربَ َعةُ َوابْ ُن أيَِب َشْي بَةَ َوالله ْف
ُّ الّتيم يذ
ٌ ي َوَرَواهُ َمالي
ْ ا حْلِ ُّل َم حي تَ تُهُ أ
ْ ِ ص هح َحهُ ابْ ُن ُخَزْْيَةَ َو
َ ظ لَهُ َو
َْحَ ُد
ْ َوالشهافيعي ُّي َوأ
Dari Abu Hurairah radliyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda
tentang air laut. Laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya pun
halal. Dikeluarkan oleh Imam Empat dan Ibnu Syaibah. Lafadh hadits
menurut riwayat Ibnu Syaibah dan dianggap shohih oleh oleh Ibnu
Khuzaimah dan Tirmidzi. Malik, Syafi'i dan Ahmad juga meriwayatkannya.
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Makna Hadits
Hadits ini adalah jawaban Nabi s.a.w. terhadap pertanyaan salah seorang
sahabat yang bingung tentang bagaimana ia berwudhu untuk shalat akan
tetapi air yang Ia bawa hanya sedikit dan ia sedang dalam perjalanan di atas
kapal di tengah lautan.

ِ  اي َر ُسو َل ه:اَّلل ﷺ فَقا َل
ِ َسأ َل َر ُج ٌل َر ُسو َل ه
ْ َ  اّنا ن َ ْر َك ُب الب َ ْح َر،اَّلل
 فَا ْن،وَن ِم ُل القَ ِلي َل ِم َن املا ِء
 «ه َُو ه:ت ََوضه أّْن ِمن ُه َع ِط ْش نا أفَنَ َت َوضه أُ ِمن ما ِء الب َ ْح ِر؟ فَقا َل
» احل َال ُل َم ْيتَ ُت ُه،ُور ما ُؤ ُه
ُ الطه
Dari Abu Hurairah r.a., seseorang bertanya kepada Rasulullah s.a.w.; “ ya
Rasul, Kami ini (sering) berlaut dengan kapal, tapi kami hanya membawa
air yang sedikit. Kalau kami berwudhu dengan air yang kami bawa, kami
nanti kehausan. Apa boleh kalau kami berwudhu dengan air laut?” Lalu
Nabi s.a.w. menjawab: ”Laut itu, suci airnya, dan suci juga bangkai hewan-
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nya!”.
Nabi s.a.w. menjelaskan kepadanya bahwa air laut itu suci dan
mensucikan (thahuur). Bahkan Nabi s.a.w. memberikan jawaban tambahan
dari pertanyaannya yaitu tentang sucinya bangkai hewan yang ada di laut itu.
Jadi jawaban memang berkaitan dengan pertanyaan walaupun sejatinya
bukan itu yang ditanyakan. Akan tetapi untuk menyelesaikan masalah,
karena mungkin saja akan muncul pertanyaan lanjutan; “bagaimana
mungkin bisa suci, sedangkan banyak bangkai hewan di dalam air laut”.
Maka itu, Nabi s.a.w. menjelaskan bahwa airnya suci dan kalaupun ada
bangkai hewan, bangkai hewan laut itu berbeda dengan bangkai hewan
darat; ia suci.
Fiqih Hadits
1. Orang yang tidak tahu, seharusnya bertanya kepada orang yang
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mengerti untuk meghilangkan ketidaktahuannya. Sebagaimana cerita
dalam hadits tersebut.
2. Khawatir kehausan membuat seseorang boleh tidak bersuci dengan air
yang disiapkan untuk minum sebelumnya. Sebagaimana dalam cerita di
hadits tersebut, bahwa Nabi s.a.w. membolehkannya untuk tidak
menggunakan air minum untuk bersuci.
3. Air laut itu suci; mengangkat hadats dan bisa menghilangkan najis.
4. Hewan laut; ikan dan sejenisnya tidak perlu disembelih untuk dimakan,
karena bangkainya suci dan halal.
Bolehnya menjawab 2 jawaban atau lebih untuk satu pertanyaan guna
menyempurnakan atau melengkapi informasi yang diberikan.Wallahu
a’lam

6

